MEZINÁRODNÍ URBANISTICKO DOPRAVNĚ ARCHITEKTONICKÁ DVOUFÁZOVÁ UŽŠÍ PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ
O NÁVRH
„Nové hlavní nádraží Brno“
VYSVĚTLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK Č. 1
Zadavatel v souladu s odst. 6.3 Soutěžních podmínek poskytuje následující vysvětlení Soutěžních
podmínek bez předchozí žádosti dodavatele.
Identifikační údaje Zadavatele:
Správa železnic, státní organizace
se sídlem na Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČO: 70994234
DIČ: CZ 70994234
zastoupena Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy
a
Statutární město Brno
se sídlem na Dominikánském nám. 196/1, 601 67 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
zastoupeno JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města
Kontaktní osoba:
Ing. arch. Kristina Župková
e-mail:
zupkova.kristina@kambrno.cz
Za účelem zajištění co nejvyššího počtu účastníků si Zadavatel dovoluje upozornit případné zájemce o účast
v soutěži o návrh na následující skutečnosti.
Pro podání žádosti o účast nebo potvrzení účasti v soutěži o návrh je nutná registrace v elektronickém
nástroji https://zakazky.spravazeleznic.cz/registrace.html.
Pro úspěšné dokončení registrace bude vyžadován platný, tzv. uznávaný elektronický podpis (tj. zaručený
elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu) ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
Získání elektronického podpisu a úspěšná registrace v elektronickém nástroji mohou být časově náročné, a
proto Zadavatel důrazně doporučuje zájemcům o účast, aby se registrovali co nejdříve, a aby postupovali
podle instrukcí v přílohách P25 a P28 Soutěžních podmínek.
Elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu vydávají v ČR tito akreditovaní poskytovatelé
certifikačních služeb:
- Česká pošta, s.p. (http://qca.postsignum.cz)
- eIdentity, a.s. (http://www.eidentity.cz)
- První certifikační autorita, a.s. (http://www.ica.cz)
Akceptovány jsou též elektronické podpisy založené na kvalifikovaném certifikátu vydaném zahraničním
poskytovatelem dle seznamu uvedeném na http://eutsl.3xasecurity.com/tools/index.jsp.
Zadavatel také dává na vědomí, že veškeré lhůty uvedené v soutěžních podmínkách platí pro časové pásmo
CET (Central European Time), neboli středoevropského času.
V Brně, 04. 09. 2020
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